Uchwała Nr LII/435/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie nadania nazwy osiedlom w miejscowości Gościm i Lubiatów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.
1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128 )

uchwala się, co następuje :
§ 1.
Nadaje się nazwę dla osiedla położonego w:
1) miejscowości Gościm - Osiedle Letnie, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1,
w skład, którego wchodzą nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi
działek: od 499/10 do 499/73.
2) miejscowości Lubiatów - Osiedle Leśne, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2,
w skład, którego wchodzą nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi
działek: od 26/1 do 26/10 , 26/12, 26/13, od 26/15 do 26/24, od 26/27 do 26/32, 30/3,
30/4, 30/5, od 31/2 do 31/46, od 31/48 do 31/66, 31/70, 31/71, 31/74, 31/75, 31/77.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:

Wydzielenie

działek

przeznaczonych

pod

zabudowę

letniskową

oraz

mieszkalną,

a następnie ich zabudowa spowodowała konieczność nadania nazwy powstałym osiedlom
oraz wprowadzenie numeracji porządkowej dla istniejących nieruchomości.
Nadanie nazwy Osiedla Leśnego i Osiedla Letniego nie naruszy istniejącej numeracji
porządkowej, a co za tym idzie nie narazi mieszkańców na dodatkowe koszty związane ze
zmianą dokumentów.

